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ATA N° 23/ 2011 (Ordinária) 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2011, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os Vereadores desta Casa Legislativa para mais uma  

Sessão Ordinária do ano de 2011. Havendo número regimental de vereadores, o Senhor Presidente 

declara aberta a sessão: “Sob a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos”.  Após o senhor 

Presidente convida a 1ª secretária para que faça a leitura da ata 22/2011, da Sessão Ordinária do dia 

21/06/2011, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente chama os vereadores para 

fazerem o uso da Tribuna de seu espaço regimental de 05 minutos. VEREADOR IBANEZ GARCIA 

DOS SANTOS (PP): O vereador fica com seis minutos, pois o vereador Sergio Seifert lhe cedeu 

um minuto de seu tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Quero 

cumprimenta, aqui, o Charles que tá vindo a essa Casa assisti a Sessão Plenária. A Sílvia, seu 

Claimar e a Folha Regional que faz a cobertura dos vereadores aqui dessa Casa. E a comunidade 

cipoense que tará ouvindo, a partir das nove horas, os pronunciamentos dos colegas vereadores. Eu 

quero aqui, primeiramente presidente, faze um relato aos colegas vereadores da reunião que tive 

presente na cidade de São Vicente do Sul, na quarta-feira, onde foi tratado, mais uma vez, a respeito 

da...da...do recurso da Consulta Popular do exercício de dois mil e dez. E Capão do Cipó tem que 

agiliza, até hoje foi colocado na reunião, na reunião presidente, é os projeto. Por que os recurso já tão 

sendo liberados. Vários municípios já conseguiram reter todos os seus recursos destinados pras 

áreas de segurança, educação, geração de renda, em seus município. E Capão Do Cipó tem que 

providencia, imediatamente, seus projetos e reivindicar as Secretarias do Estado, para que retenha a 

sua parte da contrapartida que é de direito do município do Capão do Cipó. Mas quero deixa claro que 

os recurso, pela informação que obtivemos lá, os recursos já tão sendo liberados pelo Governo do 

Estado, pras ambas as Secretaras do Estado, pra que os município façam os seus projeto e retenham 

seus recurso. Também tenho aqui, nobre presidente, o pedido dos conserto e providência sobre umas 

estradas. Mais uma vez, hoje, recebi uma ligação sobre a estrada que sai aqui do seu Gringo 

Tamiosso, até o seu Ronaldo lá. Que é uma estrada ali que já tem pedido de roçada e conserto 

naquela estrada ali. Que foi feito um tapa-buraco, mas devido as forte chuvas que houve nessa 

semana passada aí, tá precisando, imediatamente, o reparo naquela estrada. Por que, realmente, 

está ruim. Também a providência é da entrada lá, que entra ali pela, inclusive, vereadora Regina, né, 

que dá sentido lá ao seu Valter Lara. Até eu quero manda um abraço pra ele  e a sua mãe. E aquela 

estrada lá, se chove e precisa saí de lá, né seu Claimar, não tem como saí de lá. Se tive com chuva, 

meio de lavoura. Então tem que haver, não vou dize que vão cascalha inteira, mas pelo menos 

aquelas curva e os mata-burro, tem que haver...fazer o cascalhamento e passa o rolo. Também, 

vereadora Regina, já saiu o abrigo escolar, o secretário me coloco, que era um pedido, até, da 

Estado do Rio Grande do Sul 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Capão do Cipó RS 



0371 

 

senhora, aqui na esquina, né? Tá ali pronto. E ele me coloco, também, do abrigo dos Palharini, 

também, que, provavelmente, essa semana lá, do Gilberto, fique pronto, lá da comunidade. Que era 

um pedido meu, e outro da senhora, que já foram atendido esses pedido. Também, colega Jaques, 

hoje recebi aqui, da Secretaria de Educação, a respeito do pronunciamento que o senhor fez do 

atendimento prestado por aquela secretaria ao assentamento Nova Esperança. E eles me colocaram 

que houve, talvez, um mal entendido da vossa pessoa, eles me colocaram. Por que eles fizeram 

relatório aqui, do que foi feito, a Unidade Móvel, no assentamento Nova Esperança. Foi colocado por 

todos...as pessoas que tiveram presentes lá. Só pra o senhor ter aqui ó o...o ofício recebido, foi feito 

dezoito preventivos, exercício físico, participação da professora de educação física, foi entrega de 

medicamentos, foi feito teste de glicose, verificação de pressão arterial, atendimento da nutricionista, 

a  dentista atendeu os paciente, foram feitos seis restaurações e aplicações de flúor. Que isso é o 

tempo necessário que eles tinham pra faze o atendimento com a Unidade Móvel...vai pras 

comunidades. Mas os que tavam lá, que foi pegado ficha, foi todos esses prontuário, que, quando vai 

pras comunidade tem um limite de ficha e um limite de atendimento. Então eles ficaram surpreso com 

o seu comentário feito no jornal que não haveria feito todos esses atendimento. Então eles pediram 

pra mim coloca pro senhor o que o Projeto Vida, Saúde e Cidadania foi realizado no assentamento 

Nova Esperança, vereador Jardim, e vai ser atendido em todas as comunidades. Vai ser feito roteiro. 

Eles tem um roteiro das comunidades, que, onde vai atender a todos. O senhor fique tranquilo que vai 

ser atendido em todas as comunidades. Senhor presidente, o que eu tinha por hoje. Devolvo a palavra 

à Mesa. Muito obrigado. VEREADOR JAIRO DE LIMA CHARÃO (PDT): Boa noite senhor presidente, 

demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que, novamente, está aqui. Folha Regional, 

nosso amigo Charles, já pronunciado, aqui, antes. E a todos os ouvintes e comunidade cipoense que, 

através da 87.9, podem nos escutar. Senhor presidente, eu trago aqui um pedido, já que o nobre 

colega Ibanez falou aí de abrigos escolares, que já está saindo. E aqui, lá no assentamento Nova  

Esperança, necessita muito uma parada de ônibus em frente a propriedade do senhor Romeu Altauz, 

bem naquele trevo que desce pra dona Maria Conceição da Rosa Ribeiro, que vai pro Bugre, que vai 

pro...pro ex-secretário da Assistência...do Meio Ambiente, que mora lá. E outras famílias que ali 

precisam. Dias de chuva necessitam, que o transporte escolar não desce lá, dias de chuva. Então que 

empedre aquela estrada e, no mínimo, faça uma parada de ônibus aqui em cima. Por que dias de 

chuva, as crianças têm que subi até ali pra pega o ônibus. Então, seja feita, em vez de duas ou três 

paradas, selecione os locais de mais urgência e coloque, também, uma ali nessa localidade. Peço 

também, aqui, ali na Juvenal Garcia dos Santos, através da Secretaria de Obras uma reposição de 

lâmpada na frente da casa da dona Meri, ali do Bedin, que a lâmpada queimou. Ela pede que seja 

reposta, que precisa muito. Ela chega, às vezes, de noite em casa. Também, alguém me cobrou 

ontem, me ligaram lá do Carovi, que o Posto de Saúde lá, estava pouco atendido. O que tinha 

bastante era placa na porta daquele posto: “Hoje não tem médico!” “Hoje não tem dentista!” “Se 

precisarem, que procurem a estagiária!” Mas a estagiária não vai dá remédio, não vai consultar 

ninguém. Então, eu tô sabendo que, hoje a tarde, o médico teve lá, mas não é o bastante. Que aquele 
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atendimento, que aquele posto seja...seja, realmente, um posto pra atende a comunidade, mais 

vezes, durante a semana. Que vá lá o dentista, que vá o médico. Que tá bastante...a comunidade tá 

se queixando bastante. Isso aí me ligaram, e eu tô aqui passando, então, pro Executivo, que faça o 

que tem que se faze com a saúde no Carovi. Que a metade do povo cipoense, praticamente, mora 

naquela região de Carovi. Também, senhor presidente, através da Secretaria de Obras, aqui, aqui 

dentro da cidade na propriedade do senhor Neomir de Alcântara, logo termina o asfalto ali da rua que 

sobe dos Malheiro, pra chega na casa dele, dia seco, é difícil. E dia de chuva nem se fala, atola 

mesmo. Ou tu entra de trator, ou tu atola. Então, encarecidamente, que seja refeita a estrada de 

acesso à propriedade do senhor Neomir de Alcântara e, principalmente, colocado umas pedras lá. E 

como, aqui, nós estamos quase votando o projeto 037, que vai devolver recursos da rede...de rede 

d’água do nosso município, o senhor Rubem Rodrigues Brum, lá do Entre Rios, pediu que seje 

estendida aquela rede de abastecimento de água, que foi até o seu Joel Bagolin e não foi até a sua 

propriedade. Ele necessita muito de água potável. Ele pede então, encarecidamente, que seja feito 

esse trabalho, através do DEMAC. Também, senhor presidente, indignado está o senhor Celso Darci 

da Silva, lá do assentamento Sepé Tiarajú. Amanhã ele tem que viajar, levar a sua neta à Santa Maria 

que precisa de tratamentos especiais. Todos conhecem aquela família, conhecem aquele senhor, e 

conhecem aquela menina que precisa de tratamentos especial. Então, não é admissível que ele tenha 

que vim até a 377 pra pega o transporte que vai à Santa Maria. Casos especiais tem que se tratar 

com especialidades diferente. Então, que o transporte que leve essa pessoa, desça até a sua casa e 

pegue ele. Que tem que leva sacola, tem que leva a menina. E se tiver chovendo amanhã cedo, 

nesse frio, como é que fica pra ele vim até a 377 pega o transporte pra ir à Santa Maria? Então 

tem...tem, tempo. Que ligue pra secretaria, hoje à noite, o responsável, o prefeito, e autorize o 

motorista a ir até a casa do seu Celso Darci da Silva, para levar à Santa Maria a menina, Pâmela, 

amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAQUES 

FREITAS GARCIA (PT): Senhor presidente, demais colegas vereador, colega vereadora, comunidade 

que faz presente, e os nossos ouvintes da 87.9, meu boa noite a todos. Senhor presidente, em 

primeira mão, aqui, eu quero só agradece as pessoa que participaram do nosso encontro do PT, que 

nóis tivemo sábado. Com a presença do nosso ex-governador, Olívio Dutra, deputado Marcon, 

deputado Edegar Pretto, deputado Valdecir Oliveira, coordenadora de Educação, a Jussara, o pessoal 

do DAER de Santiago, São Borja mais pessoas da Educação. E agradece as pessoa que 

participaram, e eu acho que foi uma grande festa pra nós do Partido dos Trabalhadores. Senhor 

presidente, eu volto aqui, também o, arrecém o vereador Jairo falou do seu Darci. Ele me falou 

sábado que ele já cansou de pedi e não sei o que ele vai faze, que leve uma carga de pedra pra bota 

na fossa da Igreja Deus é Amor, lá do assentamento Sepé Tiarajú. Que eles fazem culto e não tem 

como usa o banheiro, por que não tem. E faz uns quatro mês e ele disse que vá uma retro, junto, pra 

eles pode ergue o poste pra eles coloca a luz. O poste é pesado, diz que a muque não consegue 

ergue. E já coloca a pedra, e já ergue o poste. Ele pede, encarecidamente, que possa a Secretaria de 

Obras faze esse serviço pra eles, pra eles conseguirem fazerem os culto, nos domingo lá. Estrada nos 
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assentamento...é...a gente sabe que é...tá precário, não tem dinheiro pra paga hora-extra. Foi todo o 

nosso dinheiro aí no asfalto. Eu quero vê como é que vai toca. Por que tem umas propriedade, 

principalmente no assentamento, e aí fora, dês que o prefeito Osvaldo Froner assumiu não foi feito as 

entrada. Tá lá pra vê. É ali na Cleci, no assentamento Nova Esperança. A água corto a estrada, o 

leiteiro entra, ele bota um pneu dum lado e outro doutro, e o valo fica no meio. Até fica vergonhoso pra 

vê. Ela disse assim: “Eu não sei por que...se a gente não tem direito de passarem uma patrola na 

estrada, o que que a gente espera mais pra frente?” E que termine a rede de água do assentamento 

Nova Esperança, que ficou quatorze família lá, deram continuidade esses dia, abriram os valo, de 

novo, que tiveram que fazer novos valo, de tanto tempo que tava, entupiu, agora fizeram de novo. E 

não concluíram a rede. Daqui uns dia começa as chuva vai tranca de novo, mais valo aberto. Então, 

eu não entendo por que, que quando pegam, e terminam essas coisa de...A obra é simples de 

emenda cano. O que custa é faze o valo. Então...Ali o do Neomir Alcântara, eu não sei por que, o que 

que os cara fizeram. A gente sabe que não tem secretário de Obra e nem coordenador de estrada. 

Por que sabe que tem um morador que mora pra baixo, fi...arrumaram a rua do asfalto, e botaram um 

monte de terra no final da rua do seu Manoel, ali, que mora, bem no seu Manoel, trancaram a estrada 

que vai pro cara. Ele sobe uns terreno e desce pra casa. Mas eles sabem que a rua desce até mais 

pra baixo. Por que que não fizeram? Tem um morador...é a única saída é ali do morador. Tá lá pra vê. 

Os vereador que quise vê, tá lá. Botaram um monte de terra, em cima lá, não tem como cruza. O cara 

tem que subi nuns terreno quem va pro...pro...que é o futuro campo de futebol, ali do município, pra 

pode desce pra casa dele. Até fica feio. Isso que é no centro da cidade. Ali até dia de chuva. Por 

exemplo, parou de chove faz uns dois dia, pega a patrola e vai e tira aquelas pedra ali. E o Giovani ali 

da professora Leda, pede que troque uma lâmpada, que tá queimada, também. Faz horas que tá 

queimada aquela lâmpada ali, na frente da propriedade dele, da casa dele, e tem bastante moradores 

ali. Então é...Vereador Ibanez, eu não falei do coisa da saúde que não fez nada nos assentamento. 

Eu falei ca...ca dentista e ela me disse que ela fez seis restauração de dente. Só que tinha uma 

pessoa que queria arranca dente e não tinha anestesia. Não foi levado. O resto eles fizeram tranquilo. 

A pessoa que me ligou, só me disse isso. O mais foi bem. Só que faltou isso. Aí eu comentei isso pra 

não dizer que o vereador Jaques disse que não fizeram nada. Fizeram o que tinha que ser feito, e 

mais. Só o que faltou foi isso. Meu muito obrigado, devorvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ 

RODOLFO DE BRUM (PP): Saudando o nosso presidente, da nossa Câmara de Vereadores, 

vereador Sergio, demais colegas, colega vereadora, pessoal que está aqui nos acompanhando, o 

Emerson. É...e vocês que estão nas suas casas, nessa noite fria, é...ouvindo pela nossa 87.9, o 

trabalho dos legisladores do município de Capão do Cipó, o meu boa noite. Eu quero, em nome do 

Jaque, é...me justificar e ao mesmo tempo, Jaque, parabeniza, é...o seu partido pelo encontro que 

tiveram aqui, político, do PT, com a presença de um ícone, essa é a palavra, Jaque, que define uma 

pessoa tipo o governador Olívio Dutra. Setenta e poucos anos, reforçando, sei lá, ajudando fortalecer 

o partido, trabalhando, visitando, Jaque, uma obra sua. Seguido a gente comenta, mas, assim na 

Tribuna eu já disse em outra ocasião, mas se não fosse, Jaque, se não fosse a manifestação de 
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desinteresse pela ADIN que estava lá no Supremo, Capão do Cipó, não existia. Então foi quando ele 

era governador tive junto, o Serafim Rosado, eu e o Neomir Alcântara, numa audiência com os outros 

trinta municípios. Nessa audiência, eu estive junto. Aonde ele recebeu os...as trinta comissões, e lá 

um dos trinta falou em nome de todas as comissões. E vocês que tão em casa, se não sabem, eu vou 

conta essa história. O governador ouviu, atentamente, as explicações. O que nós queríamos como 

município? Qual era o objetivo de emancipar, de fazer uma comunidade  ficar autônoma? Pra que que 

se queria emancipa? Que não era pra cria cargo e, sim, era pra faze aquilo que vocês que estão em 

casa, hoje, e que acompanharam o processo de emancipação do Capão do Cipó, é...viesse a ter. Isso 

era o que nós queríamos como emancipacionistas. O que a comissão da emancipação queria quando 

fez a comissão, e quando  lutou. E o governador, na época, foi sensível a isso. E, até hoje, eu acho 

que aquilo não foi julgado. Ela encontra-se lá. E nós que instalamos, ah...vamos diferente. Foi criado, 

instalamos, eleições, toda aquela coisa e o município está aí, e hoje com onze anos e meio, doze 

anos e meio. Doze anos e meio, né? Oito, dez anos e meio, dois mandatos e meio, temos o que 

temos. Sempre vocês tem que pensa em casa, e quem nos ouve pela 87.9, como é que estaríamos 

se não fosse município, o Capão do Cipó? Nada mais que aquele Posto de Saúde com um médico, 

quem sabe uma vez por semana. Com as estradas em muito piores condições. Sem o que nós temos 

hoje. E o Valdir tá aqui, nosso amigo Valdir, pode testemunhar a transformação que Capão do Cipó, 

nesses dez anos e meio passou. Do que era aquela vila poeirenta e sem rumo, vamos dizer assim. Só 

produzindo, pagando e bancando os nossos municípios mãe. Então, só essa vinda, eu queria estar 

Jaque, e eu não vim por que eu tinha um encontro da minha família, numa cidade, na cidade de 

Canguçu. E, presidente, amanhã o senhor tem que ir lá, presidente, juntamente com a sua 

esposa...é...receber as notas do primeiro trimestre, das suas filhas. Não só o senhor, como o nosso 

amigo aqui que está cuidando do som, o Roberto. E todos vocês que estão em casa, e tem filhos na 

Escola Macedo Beltrão. Amanhã é a entrega de notas do primeiro trimestre, lá na escola. Então, todos 

vocês, aproveitando a rádio, aproveitando esse espaço na Câmara, vão lá. Por que a presença do pai 

na escola é fundamental pra que o filho se sinta compromissado, ainda mais, com aquilo que nós 

temos a oferecer lá na escola. Então, a partir das quatorze horas vamos ter a entrega de notas, 

conversa com os professores, e depois será servido um lanche pra quem ficar lá. Haverá transporte 

passando por todos os assentamentos e aqui na cidade até a escola. Muito obrigado, presidente. Eu 

retorno no tempo de liderança. VEREADORA REGINA APARECIDA ARAUJO WEIDMANN (PMDB): 

Boa noite senhor presidente, meus colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui, hoje, 

participam da Sessão. Em especial aos ouvintes da 87.9, que daqui a pouquinho estarão nos ouvindo. 

Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Secretaria de Obras pela colocação da parada de 

ônibus, ali pras crianças do transporte escolar. Eu...essas paradas de ônibus, elas tão sendo, eu acho 

que, tiradas de alguns lugares e colocadas. Eu não sei se aonde...da onde elas tão sendo tiradas. Eu 

achei que eram novas, mas não são. Elas tão sendo tiradas de algum lugar. Talvez esses lugares não 

passe mais o transporte escolar. Então, estão reaproveitando essas paradas que foi da administração 

passada. Então, eu agradeço a Secretaria de Obras. E...comenta um pouquinho sobre o frio que 
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chegou, e eu não...eu tô sentindo falta da campanha do agasalho, aqui no nosso município. Que 

sempre foi feito. Sempre envolveu várias pessoas da comunidade, as mulheres aqui da...da nossa 

comunidade, sempre participava assiduamente. Agora comentei com o colega Jairo, ele disse que 

estavam...tão doando as roupas, né? Mas eu senti falta assim, desse envolvimento das pessoas 

trabalhando junto e ajudarem, também. Ah...escutando as tuas palavras, colega Rodolfo, é...sobre a 

criação do município, eu vim mora pra cá em maio de noventa e seis. Já peguei o trem andando, 

como diz. E desde que vim pra cá, sempre participei, também, da emancipação, não atuante como 

vocês. E me chamou muito atenção a tuas palavras, que tu coloco, que...é...a emancipação desses 

município, incluindo o nosso, não eram pra criação de cargos. Então, fica aqui uma pergunta minha, 

ah...especialmente a você, que é líder do governo, ah... por que a atual administração, desde janeiro 

de dois mil e nove, cria tantos cargos, e insiste em criar mais, agora? Se não fosse o presidente desta 

Casa dizer aqui, nessa Tribuna, que não ia vota mais uma criação de cargo, infelizmente, este cargo 

ia ser criado. Uma coisa que não precisava, só pra pegar salário. E eu, também, duas administrações 

passou, oito anos administramos sem a criação desses cargos. E, agora, a atual administração cada 

vez cria mais cargos. E, talvez, quem tá me escutando, deve pensar assim que a população de Capão 

do Cipó aumentou. Não, ela não aumentou. Ela se manteve em três mil e meio, se eu não me engano. 

Então, fica registrada, aqui nessa Tribuna, essa pergunta. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. O 

senhor Presidente passa os trabalhos da Mesa ao vice-presidente.VEREADOR SÉRGIO SEIFERT 

(PP): O vereador fica com quatro minutos, pois cedeu um minuto de seu tempo regimental ao 

vereador Ibanez Garcia. Colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, boa noite a todos. E 

quero agradece a roçada aqui que o secretário Henrique Lima fez aqui em roda da nossa Câmara de 

Vereadores. Agradece à ele. E, houve uma reclamação, hoje, do Placidino, ali do Rincão dos 

Palharini, né colega Ibanez? Que faz tempo, passou lá a Primeira Dama e o Henrique Nascimento. 

Diz que ele falou pra vários vereadores, mas nenhum teve a coragem de vim aqui e fala. Eu tenho! 

Não quero sabe se é a Primeira Dama. Não quero sabe se...que...quem seja. E prometeram que iam 

faze o empedramento daquela estrada dele. Só que, diz que já se passou um ano e pouco, e ninguém 

empedrou aquela estrada. E mais uma coisa, o...o...o...eles não são secretários pra tá prometendo 

estrada. Eles não são da Agricultura...da Secretaria de Obras. O secretário, tenho certeza, que o 

Henrique Lima, ele não sabe. Acho que deve sabe disso aí. Por que um ano e pouco, tenho certeza, 

que, pelo menos, umas carga de pedra ele ia bota. Então foi prometido uma coisa que eu...o Placidino 

tá...co...até cobrou, hoje, que o secretário, de repente, Henrique Lima, tá sendo queimado, que nem 

sabe o que tá acontecendo. Eu acho que houve um erro aí da nossa administração, saí 

promete...promete uma coisa e não passa adiante as coisa. E queria pergunta pra ti, colega Ibanez, o 

que que você tem contra  a Débora? O colega pergunta, pede tudo que é papel, aqui. A Débora 

ajudava nessas coisa, também, na época do seu Serafim. Era só isso seu...colega Ibanez, deixa essa 

palavra aí...aberta aí. Boa noite a todos. O senhor presidente reassume os trabalhos da Mesa. 

VEREADOR ANTONIO CHAVES JARDIM (PP): Inicialmente quero saudar, aqui, o senhor 

presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia. E sempre a presença, aqui, 
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honrosa do seu Valdir, aquele belíssimo chimarrão, está lá, escutando aqui os vereadores. E 

cumprimenta, também, aos ouvintes da 87.9, que a partir das nove horas da noite, mesmo com esse 

frio, mas tão em roda do fogo, ou até mesmo do fogão para escutar os vereadores. Senhor 

presidente, na terça que passou, ao sair desta Casa do Povo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta 

que, certamente, me entristeceu. Por que eu, da minha pessoa, e, talvez senhor presidente, até dos 

meus nobres colegas vereadores, nós, aqui, temos debates, temos opiniões, defendemo o interior e a 

cidade, quando, não sei se foi a Vossa Excelência, que solicitou, senhor presidente, na frente desta 

Casa do Povo, a Brigada Militar? O senhor presidente diz: Não, não pedi pra Brigada vim aqui. Se 

ela veio faze rotina dela, eu não sei. Eu não pedi. Da minha...da minha parte aqui, como presidente, 

não pedi pra vim Brigada Militar. E nem tem necessidade pra nós tá com a Brigada Milita dentro duma 

Sessão. Era isso. O vereador torna a palavra: É...realmente, senhor presidente, quando eu saio, pra 

fora, eu encontro estacionado, em posição de quem estava prestando apoio a vereadores ou a 

cidadão que estava aqui. Nada contra a Brigada Militar, mas eu acho que esta Casa do Povo, temos 

ideias, mas eu acho que não cabe a nós, aqui, chama a Brigada Militar, ou alguém que chamou. Eu 

me senti, praticamente, assim, achei uma forma fim do mundo, quando nós vereador, uma Brigada 

Militar na frente da Casa do Povo, aqui. Então, para mim, eu acho que essa pessoa que chamou a 

Brigada Militar...então, sinceramente, eu não concordo e não admito que...que se alguém venha 

escuta a Câmara de Vereador, ou prestigia a Sessão da Câmara de Vereador, ou se tem argum 

pobrema com arguma pessoa, não precisa chamar a Brigada pra cá. Por que aqui eu sei que tem os 

representante do povo. Eu me considero representante do povo, e com muita honra defendo o povo. 

E se depende da minha pessoa, não precisa a Brigada Militar vim pra frente desta Casa. Quero dizer 

que, hoje, pela parte da tarde fiz um pequeno roteiro   é...em todos os assentamento, com o secretário 

de Obra. A qual verificamos os trabalhos que está sendo feito em todas as entrada, que vai ser feito, 

dos assentamento. Aonde o secretário de Obra...é...fiquei muito contente em ver, iniciando aqui pelo 

14 de Julho, vai ser feito 14 de Julho, Santa Rita, Nova Esperança...é...e Sepé Tiarajú. Então, 

parabéns ao secre...secretário de Obras pelo trabalho que tá sendo feito nos assentamento. E 

acredito que todos os moradores, quero faze um chamamento a todos os moradores, que assim que 

ver o maquinário da Prefeitura, procure arguem encarregado, recrame o que tem que faze, peça o que 

tem que faze. E eu me coloco a disposição das pessoas aí dos assentamento onde tá sendo realizado 

o trabalho, para, também, fazer um acampamento e, também, solicita argum pedido pras pessoa dos 

assentamento aí, também. Senhor presidente eu gostaria que o setor competente da Prefeitura 

colocasse uma lâmpada e um bico, em frente a residência do senhor Ataíde Nascimento, né, na Rua 

Juvenal Garcia, né, dos Santos. Então, ele solicitou, ainda, hoje, e  nos pediu pra que fosse feito essa 

colocação de lâmpada em frente a residência do seu Ataídes. Também gostaria de falar aqui 

um...sobre a questão da Unidade Móvel. A Unidade Móvel, agora, está andando, né? Ela só aparecia 

de quatro em quatro anos nas comunidades. E, hoje, eu vejo a Unidade Móvel levando o atendimento 

às comunidade. Levando nos assentamento, levando no Rincão dos Palharini, vereador Ibanez, 

levando na localidade de Entre Rios, levando no Sepé Tiarajú, levando no distrito de Progresso, no 
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Rincão dos Vargas, é...Esquina Palmeiro, até mesmo no Carovi, Passo do Tibúrcio, né? Então, 

senhor presidente, eu acho que a Unidade Móvel, está de parabéns. A Saúde está de parabéns pelo 

atendimento que está sendo feto às pessoas da cidade e do interior. Portanto, também senhor 

presidente, já concluindo, hoje, também, recebi todo os meus pedido, aqui, pelo secretário da 

Assistência Social, a qual verificou lá o poblema do nossos areieiros, lá no Passo do Tibúrcio. E, 

também, solicitei, aqui, o andamento dessas quatro residência, aqui, que terça-feira passada eu falei. 

Então, ele me respondeu que está se iniciando o trabalho da energia elétrica nessas comunidade. 

Senhor presidente, até meu tempo de liderança. VEREADOR DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO 

(PP): Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, meu amigo Valdir, meu primo Charle, 

minha esposa, Emerson do Folha, esposo da nossa vereadora, Ana, a nossa rádio 87.9, o Roberto 

que está fazendo o som, aqui, o nosso doutor Gustavo, boa noite a todos. Primeiro lugar eu começo 

em agradecimento ao nosso secretário de Obras, Henrique Lima, e os nosso funcionários, que estão 

fazendo os trabalhos nas estradas dos assentamento. Eu verifiquei os trabalho, tá sendo bem feito os 

trabalho lá, de todos, o 14, enfim, todos os assentamento. Em nome dele, também, quero agradece 

aqui, e dos funcionários, que foram...foi feita a fossa ali, do seu Aristeu, quem vai a Inducalca li. Então 

quero agradece ao secretário do Meio Ambiente e o nosso secretário de Obras, o Henrique Lima,  e 

os funcionários que foram faze o serviço. Também quero aqui, o colega Ibanez falou aqui, da parada 

de ônibus lá da localidade do Rincão dos Palharini. Quero deixa aqui o agradecimento ao secretário, 

também, aos funcionários que foram leva os material lá. Com certeza essa semana está pronta. 

Então, essas outras aqui da nossa cidade, que foram feita, também. Quero agradece ao secretário 

pelo atendimento que nós temos em frente a secretaria. Também quero aqui, parabeniza aqui, a 

minha mãe, a minha esposa, a dona Ceni, que amanhã estão de aniversário. Quero deixa uma 

pequena mensagem aqui, muita saúde, paz, que Deus abençoe vocês. Também, aqui, coloquei a 

essa Casa, hoje, ao nosso secretário de obras, fiz uma Indicação, que seje colocado uma ou das 

carga de pedra, em frente a propriedade do seu Agostinho Margutti. Também, coloquei aqui dois 

pedido. Um ao nosso governo, que tome providência e que mande um ofício à AES Sul, que tome 

providência sobre a luz da nossas casinha, aqui, aonde está...já tem morador, morando, e não tem 

luz. Aqui na...na Rua Antonio Garcia dos Santos. Então, ontem, o pessoal colocou a água. Quero 

agradece, aqui, o pessoal da equipe da água, ao...acho que foi o seu Jorge que tava ali. Então, eu 

quero agradece ao pessoal que...que levo até...a água a esses moradores que tão chegando 

nas...parado nas casinhas ali. Também, à Secretaria de Assistência Social, coloquei aqui uma 

Indicação, que o secretário tome providência e que seje feito uma quiosque nos areieiros, para as 

mulheres poderem fazer os seus trabalhos manuais e outras promoções, lá na localidade do Passo do 

Tibúrcio. Também, que tome providência ao banheiro do seu João Pinto, na Progresso. E, se não sair 

as casas prometida, que faça um banheiro para a senhora Dinara Beck, próximo a escola da Sepé 

Tiarajú. Já coloquei até o secretário, então a hora que der o nosso secretário, tome providências 

sobre esses pedido, aqui. Também, hoje, juntamente com o nosso engenheiro Júnior e o Álvaro, fomo 

até, ali a continuidade da Rua João Borzan com a Juvenal Garcia dos Santos. Então, só falta a 
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negociação do terreno. Fomo lá medi, hoje. Eu e ele fomo lá, e mais....O seu João Carlos, só falta 

trata o preço. E, breve possível, aquela rua será aberta para aqueles moradores ali da localidade da 

Juvenal Garcia e a Tancredo Neves, com a João Borzan. Então, tamo batalhando, trabalhando, que 

logo, logo, com certeza, esses moradores terão aquela rua aberta. Que é um sonho 

daquela...daqueles morador dali. Então, meu muito obrigado e desejo a todos um bom trabalho 

durante a semana. Muito obrigado. VEREADOR ÉRICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO (PMDB): 

Essa foi forte, presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade, 

ouvintes da rádio Cipoense FM, nossa saudação. Quero inicia, presidente, eu que tô com uma 

pequena gripe, e faz parte do inverno gaúcho, com a vinda do...da visita do nosso...sábado, do nosso 

ex-governador Olívio Dutra. E o único lamento que eu faço aqui, é que o nosso prefeito não estava 

presente. Isso foi uma falha, eu acho, que o ex-governador, apesar de ser um petista, mas é...foi 

governador do Estado, e como muito bem o Rodolfo disse, foi uma pessoa que teve um papel 

fundamental na criação do município de Capão do Cipó. Não fosse lá o Olívio bate o martelo da 

emancipação do Capão do Cipó, junto com os trinta novos municípios, hoje não sei onde que nós 

andaria. Isso aqui poderia ser uma grama, onde é a Câmara Legislativa, hoje. Mas não é só isso, a 

RS 377 iniciou no governo Olívio. Foi concluída no...na...continuou no governo Rigotto, mas ele 

iniciou. Então o...o governador sempre teve uma preocupação conosco. O assentamento Nova 

Esperança ele foi...o início da instalação dele, foi no governo Olívio, e após o governador Rigotto 

comprou aquela área. Então, pra nós foi um momento de muita emoção, vereador Jaques. E, acima 

de tudo, a simplicidade do governador Olívio, no trata as pessoas. Ele de bombacha, simples...da 

boina, tomando uma...acho que era até um samba, se não me falha a memória, ele tomando. Me 

chamou a atenção e até criou mais um fã, ali, tchê. O Olívio é aquela...aquela maneira de ser, né 

tchê? E ele chegava e cumprimentava todo mundo. E eu observava, meu colega Rodolfo, um ex-

governador nessa simplicidade. E eu fiquei imaginando, meu vereador Sergio, quando a gente tem 

que fala com o prefeito, tem que marca hora, se não marca hora atende uma hora depois. Então, é 

um exemplo, né, pra gente....a simplicidade do governador. O prefeito tinha que atende de portas 

aberta, a maneira de trabalha, né tchê? Me chamou atenção. Então foi importante a vinda do 

governador. O PT, o PMDB e o PDT deram uma placa, homenagearam o governador Olívio Dutra. 

Muito importante a vinda do governador, que mostra, acima de tudo, a responsabilidade que nós 

temos perante o Capão do Cipó. De leva o Capão do Cipó, não mais um mero município da região, 

mas, sim, o local onde tem que haver o desenvolvimento, aqui. Isso é importante nós se dá conta. 

Mas, pois bem, quero dizer que me chamou a atenção, e tava presente nessa reunião o 

representante, o futuro chefe da Capatazia do DAER, o senhor chamado Batista. A qual nós 

comunicamos a necessidade de se ter redutores de velocidade da escola Júlio Biasi a todo esse 

trecho paralelo a Tancredo Neves, que é a Rua Juvenal Garcia, que tá asfaltada. E ele pediu que nós 

encaminhássemos um ofício solicitando e explicando os motivos. E até conversei com ele, por que é 

um perímetro urbano, e devido a alta velocidade que as pessoas passam ali, até, inclusive, já houve 

um acidente, relatei a ele, com a camionete da Prefeitura. Então isso é importante pra melhora o 



0379 

 

trânsito aqui do nosso município. Um questionamento que me foi levantado, e muito nós debatemos a 

questão das ambulâncias, e parece que não adiantou.  Por que nós temos, ainda, uma ambulância 

emplacada com a placa de Aparecida de Goiânia, Minas Gerais. Por que isso? Qual o motivo? Eu até 

fiquei preocupado por que, até, nós chegamos até a convida o governador pra olha o município, né 

tchê. Imagina se ele chegasse lá nas ambulâncias, lá na garagem dos carros, e olhasse uma 

ambulância: Aparecida de Goiânia, Minas Gerias? Que situação vexatória ia ser pra nós. Então, o 

porquê dessa não legalização? O veiculo é zero. Se foi comprado zero, é só pega e emplaca no nome 

do município. Não tem mistério. Quando a gente compra um carro zero, a mesma coisa, é só emplaca 

no nome do comprador. O porquê desta ambulância não está emplacada, ainda, com a placa de 

Capão do Cipó? Era isso, meu presidente. Meu muito obrigado. VEREADOR ÉRICO CAZARTELI 

ROSADO, Líder de Bancada PMDB: Encerrando essas colocações com a ambulância e voltando, 

novamente, aqui, eu tenho um convite pra faze. Tá aqui o Charles, né, que eu vi. No dia dois de julho, 

presidente, às quatorze horas, a...a Escola Júlio Biasi estará fazendo uma mateada, o lançamento do 

Projeto Escola, Família e Comunidade: de mãos dadas pelo futuro em rede. Então vai have uma 

mateada, à tarde, vai ter diversas atrações, passeio ciclístico, divulgação do final da gincana do meio 

ambiente, lançamento do projeto, sorteio de brindes, vai ter shows de calouros. Então é importante aí 

toda a comunidade que se faça presente ao evento, também. Isso é uma mensagem do bom trabalho 

que tá fazendo a Escola Júlio Biasi, e fica o registro aos professores e a diretora Ana Paula. Quero 

também encerra, presidente, que no dia dois de julho vai ter um torneio Inter granjas. É dos irmãos 

Tissot, ali, nossos amigos. Uma...um grupo, uma família que investiu no município, e vai ter um 

grande torneio, e convida toda a comunidade pro dia dois, que é o início. Vamo lá, vai tá o pessoal 

jogando uma bocha, quem que tá jogando a sua canastra. Um grande evento aí no nosso município 

que vai ocorre no sábado e no domingo, e no decorrer da semana, que, pelo jeito, vai se estende. Era 

isso, meu presidente. Tenham uma boa semana, pra todos, de trabalho, e até terça-feira que vem. 

VEREADOR ANTONIO JARDIM, Líder de Partido PP: Quero aqui, senhor presidente, volta nesses 

dois minutos, e conversando com o professor e vereador...é...diretor da Escola Macedo Beltrão, e nós 

colocava sobre as honraria que as pessoas levam e fica assim na história, né vereador Rodolfo? 

Como falava aqui no verea...no ex-governador Olívio Dutra...é... também nós falava na nossa é...ex-

professora e ex-diretora da Escola Padre Nóbrega, de Entre Rios. Pessoas que deixam uma história, 

né vereador Rodolfo, né? Que bom quando as pessoas que tem assim, um reconhecimento, né? 

Então estava o ex-governador Olívio Dutra, muito reconhecido, também, até mesmo pelo PMDB. Mas, 

ah...uma questão assim, senhor presidente, que me preocupa muito, que nós temos que verifica, ou 

tenta verifica as pessoas que vêm jogando lixo nas rua. É ali que a gente passa da Inducalca, é uma 

fiasqueira o lixo que se tem, é colocado na estrada, gente. Eu considero esse tipo de pessoa, não 

considero uma pessoa, né? É o tipo de um animal. Não está vendo que está deixando a rua feia, 

poluindo o meio ambiente. Olha, gente, por favor do céu, quem sube dessas pessoas que fazem, 

atiram lixo na beira de estrada, ou no asfalto, façam uma denúncia, gente. Procurem os órgãos 

competente, denuncie, pra que essas pessoas venha mesmo, até mesmo, faze junta esse lixo 
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que...que colocam nas estrada. Eu aqui me procupei muito, já encerrando senhor presidente, o meu 

colega vereador Érico falo que o prefeito não estava na...no encontro do PT, né? Mas, também, 

assim, em todas às vezes não se consegue comparece, vereador, né? O senhor, também, aqui faz 

bastante convite...é...e deixa muito a deseja, também. Muitas vez o senhor não comparece em certas 

ocasiões. Então a...a causa é está, né? Ficou justa, também, do senhor prefeito não pode se faze 

presente no encontro do PT, né? Então muito obrigado, e até terça que vem. VEREADOR IBANEZ 

GARCIA, Líder de Bancada PP: Quero aqui, primeiramente presidente, cumprimenta o seu Valdir. 

Seja bem vindo seu Valdir, nessa Casa, sempre assíduo. Presidente, quero aqui, também, reforça 

esse pedido que o senhor fez, da comunidade dos Palharini, do seu Placidino. Eu fiz a essa Casa, 

sim. Deve dize: mora na comunidade e não reivindico a estrada. Reivindiquei, sim! E ainda disse 

nessa Casa, e tá nos anais desta Casa, presidente, que deve...fica gravado, que eu dei o nome da 

pessoa que foi lá promete a entrada pra eles lá e cascalha, toda, né? Mas, isso eu fiz nessa Casa, e 

eu pedi, também, quero dizer pro senhor. Outra coisa, a respeito da dona Débora, nada. Se no 

governo passado ela tinha esse costume, eu acho que é um costume que ela tinha que arruma horas 

pra faze, mais do que quarenta horas concursada como telefonista. E sabe por que, presidente, que 

eu vim a essa Casa e pedi o pedido de informação? Por que foi inúmeros telefonemas recebido da 

comunidade cipoense que ligava pra Administração Municipal e a telefonista não tava lá pra atende o 

telefone. Quando o profissional faz bem o seu serviço, pra mim e pro povo cipoense, é o que 

interessa. Se tá sendo bem atendido o povo do Capão do Cipó, quando liga pra Administração 

Municipal. Por que é isso que ela tá lá pra faze. Agora, fora do expediente dela, se ela quise fazer 

serviço extra, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu não sou contra. Eu sou a 

favor que ela desempenhe outros serviços. Mas que faça primeiro o dela. E outra coisa, nobre colega 

vereadores, que foi comentado, aqui, do gabinete do Froner, e outros que passaram que não tavam 

de portas aberta. Eu só vi um que passo por aqui e as porta tava aberta: Neuzo Pereira Batista. Este, 

sim, as porta tavam aberta. Concordo, plenamente. Nem Serafim Rosado e nem Froner têm gabinete 

com as porta aberta, pra atende o povo. Neuzo tinha. É o diferente! Quem sabe, né? Meu muito 

obrigado, devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JAIRO CHARÃO, Representante de Partido, 

PDT: Só retifica, aqui, seu Zeferino Ferreira do Nascimento, que eu falei na Sessão passada, lá da 

estrada do Passo do Tibúrcio. Ele pediu que aqueles que me ...me colocaram contrário a minhas 

palavras, aqui na Sessão passada, ele pede, então, que vão até a residência dele, que ele quer leva 

até aquela estrada e mostra o estado que tá. E o Projeto 037, novamente eu vou dizer: eu sou contra. 

Não quero que volte recurso, por que tá faltando recurso pra água em nosso município e vai volta 

recurso no 037. Eu sou totalmente contra. Antonio Jardim, falei na Sessão passada, vereador, até 

animais mortos tem. Três animais mortos, do Clube até a Inducalca, e mais esses lixo, é uma 

vergonha pra entrada da nossa cidade, e acesso a São Miguel a Capão do Cipó, né? Então, que tome 

as providências, limpe isso o meio ambiente, e que cuide. Que, agora, a comunidade ajude a cuida 

quem tá colocando esses lixo, pra serem cobrada, né? E...e toma as devidas providências. E aqui, 

nobre colega Jaque, parabéns pelo encontro com o Olívio Dutra, não pude tá presente, lá. Eu estava 
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lá, apertei a mão do Olívio, apertei a mão de outros companheiros do PT. Só que, no momento 

depois, eu fui chamado pra atende meu pai que tava com poblemas de saúde, tive que ir a Santiago. 

E quero faze um comentário aqui, que tá no Expresso. Triste pra nós, por que, geralmente, sai nos 

jornais só coisa ruim da nossa comunidade. E, novamente, diz assim: “Duro de acreditar...Duro 

mesmo, por que pra nós, que somos cipoense...dois secretário se atracaram numa peleia, até que a 

turma do deixa disso e a dos que incentivavam, decidissem o que fazer o espetáculo correu solto”. 

Claro que na Prefeitura, por que brigaram lá dentro, né? Então, se vim esse projeto pra criação de 

cargo, de professor de King Fu, (risos) eu acho que eu vou ser contra, claro. Mas que ensine esses 

cara a briga lá na praça, não dentro do nosso Poder Público, da nossa Prefeitura. Muito obrigado, até 

a próxima Sessão, terça que vem. VEREADOR JAQUES FREITAS GARCIA, Representante de 

Partido, PT: Senhor presidente, eu quero só fala um pouquinho, que o Rodolfo falo, o Érico falo, o 

Jairo falo, a simplicidade do Olívio. Assim é a do Tarso, quem teve o prazer, já, de fala com ele. E 

assim era do presidente Lula. Era impressionante. Por que eu conheci o Lula por foto. A vez que eu 

tive o privilégio de conhece ele, foi num caso triste, na morte do deputado Adão Pretto. Mas o cara é 

simples em tudo que é lugar, independente onde que ele esteja. Então é assim as pessoa, a maioria. 

E tem muita gente que, as veiz, pegam quarque cargo público, querem ser mais que os outros. Isso 

que, as veiz, é complicado. Senhor presidente, eu também, eu ia fala do...dos boxeador aqui, que tem 

ali no...foi o jornal...até eu fiquei surpreso daquilo ali. Dois secretário brigam. Até fica feio pro nosso 

município dois secretário brigando. O motivo eu não sei, mas teve que te algum motivo pra se darem 

tapa dentro do...da Prefeitura. Vinte e cinco mil reais devolvido, que era pro assentamento Nova 

Esperança. Diz que veio duas...dois projeto. Nossa...nessa Casa, aqui, nóis votemo, em junho do ano 

passado, só um projeto, trinta e quatro mil. Que esse eu sei que veio. Nóis votemo pra conclusão de 

rede d’água. O resto eu não sei. E nóis vão te que devolve vinte e cinco mil reais pra rede d’água. Até 

semana passada foi o comentário à água do Lori. Agora vão devolve vinte e cinco mil reais, porque, 

diz que, veio dois projeto. Eu, até agora, eu não vi. Sempre quando vem dinheiro, nóis votemo. E eu 

nunca votei vinte e cinco mil aqui, nunca. Essas das ambulância é uma piada. Placa, faz um...quaje 

um ano que essas ambulância rodando aí. E eu não sei quem é o responsável por esses coisa de 

veículo aí ó, mas...E eu queria só pergunta aonde que anda a Ducato e as outras duas ambulância, 

que, até quando começo roda, elas tavam rodando, depois paro tudo? E a hora que estraga uma 

nova, será que arrumaram arguma pra substituí? Meu muito obrigado e devolvo a palavra à Mesa. 

VEREADORA REGINA WEIDMANN Líder Partidária PMDB: Ouvindo a tuas palavras, colega Érico, 

tu falou da simplicidade do ex-governador Olívio, e da burocracia que é, que tu disseste aqui, de 

marca hora com o prefeito Froner. Isso, deixa bem claro, quando ele tá aí, né? Quando ele não tá 

viajando. E...ficou a pergunta aqui, pelo colega Jaques, ao líder de governo, sobre a viagem do 

prefeito a...a Pato Branco. Nós estamos aguardando alguma resposta. E sobre a Unidade Móvel, 

colega Antonio Jardim, tu tens, também, que pergunta a Secretaria de Saúde, quantas vezes ela saiu 

em dois mil e nove. Que consta nenhuma vez, ela saiu, no ano de dois mil e nove. E na gestão 

anterior, por menos vezes que ela saiu, ela saiu bem mais que a atual administração. Tu é 
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bem...ah...participativo na Secretaria de Saúde, tu pode bem pergunta pra enfermeira Laura, que era 

responsável, a...a Vera, técnica de enfermagem, a Martinha, sempre elas participaram. Pode até 

pergunta, traze pra nós, aqui, quantas vezes ela saiu, nas duas gestão, gestão anterior e atualmente. 

Então, é...E sobre a Brigada Militar, eu também te compreendo. Ah...concordo contigo em algumas 

coisas. Mas também, a Brigada assim, ela tem o livre arbríteo, né? Se ela quise fica o dia todo aqui na 

frente, ou...as ruas são pública, elas têm total liberdade. E, algumas vezes, bem que se fez necessária 

nessa Casa. E...e assim ó, colega Ibanez, quanto as perguntas à Débora, eu acho que na 

administração anterior ela não fazia esse tipo de trabalho fo...em horário de expediente. E me 

preocupa assim, que alguém está entendendo o teu questionamento como política. Mas então a gente 

deveria se dete numa coisa séria, que eu tava lendo aqui o ofício que ela re...que ela mandou pra cá, 

como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Eu nunca vi uma mãe fiscaliza o filho. 

Ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde, órgão que fiscaliza a Secretaria de Saúde. Isso é 

antiético, gente. É antiético. Era isso, eu devolvo a palavra à Mesa. VEREADOR JOSÉ RODOLFO 

DE BRUM, Líder de Governo PP: Senhor presidente, no meus três minutos, vamos por partes. Não 

vamos atropelar, né? Não é King Fu, é Kung Fu. Eu acho que é assim, né Jairo? Fica meio ruim King 

Fu, (risos). É...Lula e Olívio, Jaque, Lula e Olívio, são líderes. Então a pessoa que é líder...são 

diferentes. Pode sabe que são. Assim como Fernando Henrique Cardoso, também, né? Aonde a atual 

presidente mandou uma carta elogiando o trabalho que ele fez como presidente. Então são pessoas 

diferenciadas, e chegaram onde chegaram, por causa disso. Vereadora Regina, na época fomos 

criticados os trintas...os trinta municípios, por criarmos cargos. Aí era...fa...assim ó, tantos vereadores, 

tantas secretarias. Essa era a crítica, e a RBS e a grande imprensa Estadual sempre bateu de frente e 

em cima de nós. E, aqui, eu não lembro muito, tinha que me,...me socorre do Alacir, é...mas eu me 

lembro assim, que o começo da dissidência do seu Meneghini, do seu partido, de sair do seu partido, 

ou, de não apoiar, foi por que o seu prefeito, da época, estava tentando criar cargos. Então, 

fica....(risos) é uma prática que já vinha vindo, né? E outra coisa, também, que o município, ele tende 

a crescer, naturalmente, e as coisas vão acontecendo. Se você volta do primeiro ano do seu Serafim, 

até hoje, dez anos e meio, muita coisa aumentou, e, consequentemente, precisa mais pessoas, né? É 

uma...uma maneira. É...questão da porta aberta da Prefeitura, de...de...de...do prefeito governa de 

porta aberta. Eu acho que a porta pode ficar fechada, sim. Agora, tem que...é...receber todo mundo de 

maneira igual. E...concordo, plenamente, com o colega Ibanez que o seu Neuzo fazia isso, né? Não 

deixava ninguém esperando. Questão do lixo. Questão do lixo é educação. A minha escola, ela tá 

começando agora, nas férias, antes das férias, nós temos reuniões...é...uma reunião de professores, 

aonde nós estamos implementando uma coleta...um projeto de coleta seletiva de lixo, Érico. De todos 

os...né? Por que é...é cultural. Questão do lixo, simplesmente, é cultural. Eu canso de vê pessoas, de 

tá viajando atrás de um carro de alguém, quando vê voa uma garrafinha. Então isso é...é cultura, né? 

É...é valoriza o meio ambiente. São várias coisas. Questão do...do...dos vinte e cinco mil, é...de 

devolução. Eu fui questiona, diz que tá correto. Eu não sou de duvida de pessoas que são técnicas e 

entendem. E a viagem do prefeito a Pato Branco, eu prometo pra vocês, e vocês vão gosta da 
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explicação que eu vou dá nos meus, não vai ser no tempo de liderança, colega Jairo, vai ser no...eu 

vou ocupa uns dois, três minutos...é...no tempo de...da minha fala de vereador, sobre Pato branco. É 

uma coisa que, de repente, vai fica muito bom pro Capão do Cipó. Muito obrigado e boa semana a 

todos vocês. Após o senhor Presidente convida a 1ª Secretária para fazer a leitura das 

correspondências recebidas: CONVITE, da Escola Júlio Biasi, Sicredi e Programa A União Faz a Vida, 

para mateada de lançamento o projeto da Escola, Família e Comunidade: mãos dadas pelo futuro em 

rede, dia 02 de julho, às 14:00 horas na Escola Júlio Biasi. SOLICITAÇÃO, do Conselho Municipal da 

Assistência Social, do empréstimo do Plenário para a realização da 5ª Conferencia Municipal de 

Assistência Social, sendo que aguardam confirmação para marcarem a data e confeccionarem os 

convites. INDICAÇÃO 054/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 

055/2011, do vereador Diego Nascimento ao prefeito municipal. INDICAÇÃO 056/2011, do vereador 

Diego Nascimento ao prefeito municipal. Após o senhor presidente convida os colegas para discutir e 

votar: PROJETO DE LEI 036/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar convênio com a FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências”, aprovado por unanimidade.  PROJETO 

DE LEI 037/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 

adicional especial no orçamento do exercício de 2011”, vereador Jairo Charão contra, vereador Erico 

Rosado contra, vereador Jaques Freitas contra, vereadora Regina Weidmann contra, vereador José 

Rodolfo de Brum a favor, vereador Antonio Jardim a favor, vereador Diego Nascimento a favor, 

vereador Ibanez Garcia a favor, portanto o projeto ficou empatado, sendo desempatado pelo senhor 

presidente que votou a favor, ficando aprovado por 05 (cinco) votos a favor e 04 (quatro) votos contra. 

PROJETO DE LEI 038/2011, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

parceria com a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS) e Sistema Nacional de 

Emprego (SINE) e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Após o senhor Presidente 

convida a todos para a próxima Sessão que será dia 05/07/2011,  no mesmo horário e local. 

Verificando não haver mais nada a tratar o senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da 

presente Sessão. Nada mais havendo a constar lavro a presente Ata que após lida, discutida e 

aprovada será devidamente assinada pelo senhor Presidente e a 1ª Secretária da Mesa. Capão do 

Cipó, 28 de junho de 2011. 

 

 

 


